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عزيزى التلميذ :

ي�ضعدنا اأن نقدم لك كتاب الأن�ضطة والتدريبات امل�ضاحبة لكتاب 

الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س البتدائى  الف�ضل الدرا�ضى الأول .

وقد راعينا فيها عدة اأ�ضياء من اأجل اأن ت�ضبح درا�ضتك للريا�ضيات عماًل 

ممتعًا ومفيدًا لك و هى :

ــ و�ضع متارين عامة لكل وحدة

ــ و�ضع اختبارات عامة للمراجعة

ــ و�ضع مناذج لختبارات نهائية

وروعى فيما �ضبق تدرج و�ضمول وتنوع التمارين بحيث تغطى م�ضتويات 

جوانب التعلم املعرفية املختلفة ، ومراعاة الفروق الفردية للتالميذ 

وتنمية املهارات الريا�ضية لديهم وكذلك تنمية بع�س اأ�ضاليب تفكري 

 �ضليمة تدفعك اإيل الأبداع .

كما اأن هذه التمارين والأن�ضطة ت�ضاعد املعلم فى تقييم تالميذه فى �ضوء 

التقومي الرتبوى ال�ضامل .

وو�ضع بع�س الإجابات لالختبارات العامة .

ون�ضاأل اهلل اأن نكون قد وفقنا فى هذا العمل ل�ضالح اأبناءنا خا�ضة ول�ضالح 

م�ضرنا احلبيبة عامة.

                                                                                                    جلنه الإعداد واملراجعة
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الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف

�علم �أن:

1ـ عند �ملقارنة بني كميتني �أو عددين من نف�س �لنوع ولهما نف�س �لوحد�ت فاإن �لك�سر �لناجت ي�سمى )�لن�سبة(

 �أى �أن �لن�سبة بني  عدد  و عدد �آخر 

2ـ �لن�سبة لها نف�س خو��س �لك�سر �لعادى من حيث �الخت�سار و�لتب�سيط و �ملقارنة

3ـ حدى �لن�سبة يجب �أن يكونا عددين �سحيحني

4ـ عند مقارنة كميتني لتكوين ن�سبة بينهما يجب �أن تكون وحد�ت قيا�سهما من نف�س �لنوع

5ـ �لن�سبة بني مقد�رين من نف�س �لنوع ، هى عدد لي�س له وحدة )�أى ال متيز لها(

=
العدد األول

العدد اآلخر



3
كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

فى ال�سكل املقابل اأكمل :

)اأ( عدد الأجزاء املظللة : عدد اأجزاءال�سكل كلها = 

.............

)ب( عدد الأجزاء غري املظللة : عدد اأجزاء ال�سكل كلها = 

............

)جـ( عدد الأجزاء املظللة : عدد الأجزاء غري املظللة = 

.............

7
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الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف
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كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى
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الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف
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كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى
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الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف

تذكر �أن

 �ملعدل هو : �لن�سبه بني كميتني من نوعني خمتلفني ، وللمعدل وحدة هى عدد وحد�ت �لكمية �الأوىل

لكل وحدة من �لكمية �لثانية

2 �ساعة، و م�سنع ينتج 4500 قطعة �سابون   م�سنع ينتج 6000 قطعة �سابون فى 
6

1   �ساعة . اأي امل�سنعني الأكرب فى معدل النتاج ؟ من نف�س النوع فى  

1

2 2
3

اإذا كان حازم ي�رشب 21 كوبًا من الع�سري يف الأ�سبوع،اح�سب معدل ما ي�رشبه يف اليوم 
5

الواحد.



9
كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

مب
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الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف
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كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى
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الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف





الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف14

تذكر �أن :  

1- �لتنا�سب هو ت�ساوى ن�سبتني �أو �أكرث



15 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

تذكر �أن :  

ميكن تكوين تنا�سب مبعلومية ن�سبة واحدة كما يلى : 

ــــ �سرب حدى الن�سبة فى عدد ل ي�ساوى �سفًرا فاإن الن�سبة الناجتة ت�ساوى الن�سبة الأوىل)تنا�سب(

ــــ اأي�سا عند ق�سمة حدى الن�سبة على عدد ل ي�ساوى ال�سفر فاإن الن�سبة الناجتة = الن�سبة الأوىل )تنا�سب(  

ــــ فى حالة  ت�ساوى ن�سبتني فاإن

حاصل ضرب الطرفني = حاصل ضرب الوسطني



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف16

هل تعلم اأن

ــ مقيا�س الر�سم

 

ــ اإذا كان )مقيا�س الر�سم >1( فاإنه يدل على الت�سغري

ــ اإذا كان )مقيا�س الر�سم <1( فاإنه يدل على التكبري 

الطول فى الر�سم

الطول فى احلقيقة
=



17 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

قطعة اأر�س م�ستطيلة ال�سكل م�ساحتها 1200 مرت مربع ر�سمت مبقيا�س ر�سم 1 : 200  6

فكان طولها يف الر�سم 20 �سم 

اأوجد:

اأ ( الطول  احلقيقي لقطعة اأر�س.

ب( العر�س احلقيقي لقطعة اأر�س.

7 اإذا كان طول قناة ال�سوي�س على خريطة مقيا�س ر�سمها 1 : 1100000 هو 15�سم، اأوجد 

طولها احلقيقي بالكيلومرتات.



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف18

ابتدائية

اأبنائه



19 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

ــ الن�سبة املئوية : هى ن�سبة حدها الثانى 100 ، ويرمز لها بالرمز )٪(

ــ لتحويل الك�سر العتيادى اإىل ن�سبة مئوية نحاول جعل املقام )100( 

هل تعلم أن

الذين



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف20

تذكر �أن :  

 1-يق�سد باملك�سب = ثمن البيع  - )ثمن ال�سراء + امل�ساريف 

2- يق�سد باخل�سارة = )ثمن ال�سراء + امل�ساريف ( - ثمن البيع



21 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف22



23 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

فى ال�سكل املقابل : اأ ب جـ د م�ستطيل فيه 
3

اأب = 8 �سم، جـ هـ و ز مربع طول �سلعه 6 �سم 

فاإذا كان جـ هـ   = 2

  

اأ( اأوجد: طول اأد   

ب( حميط اجلزءاملظلل من ال�سكل.

ج( الن�سبة بني م�ساحة املربع اإىل م�ساحة امل�ستطيل.

د( م�ساحة اجلزء املظلل. )ا�ستخدام اأكرث من طريقة(

  �سورة لفرا�سة طولها 42 مم وعر�سها 27مم، مت تكبريها بحيث اأ�سبح 
4

طولها �س مم وعر�سها 6.3�سم. اأوجد ن�سبة التكبري ثم اأوجد قيمة �س بال�سنتيمرتات.

أ

ب

ز

هـ

د

جـ

و

جـ هـ        2

هـ ب     3
=



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف24





الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف26



27 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

ضلعاه املتجاوران متساويني

يكون
البعدان متساويني
القطران متساويني



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف28



29 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

 تذكر �أن

1- كل ما ي�سغل حيزاً من الفراغ ي�سمى جم�سم

2- احلجم : هو مقدار احليز الذى ي�سغله اجل�سم من الفراغ



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف30

هل تعلم اآن

ــ حجم متوازى امل�ستطيالت = حا�سل �سرب الطول *العر�ض * االرتفاع

 حجم متوازى امل�ستطيالت  = م�ساحه القاعدة  *  االرتفاع

  = ــ م�ساحه قاعدة متوازى امل�ستطيالت

حجم متوازى امل�ستطيالت

االرتفاع

 =  

حجم متوازى امل�ستطيالت

م�ساحه القاعدة

، االرتفاع

      علبة ع�ضري علي �ضكل متوازي م�ضتطيالت قاعداها مربعة ال�ضكل طول �ضلعها 6 �سم و ارتفاعها 15 

�ضم . اح�ضب حجم الع�ضري الذي ميالأ هذه العلبة



31 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف32

تذكر �أن 

ــــــ املكعب هو متوازى م�ستطيالت اأبعادة الثالثه مت�ساويه

ـــــــ حجم املكعب = طول احلرف * طول احلرف * طول احلرف 

27000



33 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

تذكر �أن 

ـــــ ال�سعة هى حجم الفراغ الداخلى الأى جم�سم اأجوف

         
3
   =  1000 �سم

3
ـــــ وحدة قيا�ض ال�سعه هى اللرت =    دي�سم

ــــــ اللرت = 1000 مليلرت = 1000 ملل  



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف34

القطران



35 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف36



37 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف38





الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف40

تذكر �أن

ــ البيانات الو�ضفية : هى بيانات تكتب فى �ضورة �ضفات لو�ضف حاله اأفراد املجتمع مثل )اللون املف�ضل ــ مكان امليالد 

ــ البيانات الكمية : هى بيانات تكتب فى �ضورة اأعداد للتعبري عن قيا�س ظاهرة معينه مثل العمر ، الطول ، الوزن 

(



41 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف42



43 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

تذكر �أن

ــ املدى = اأكرب قيمة ــــــ اأ�ضغر قيمة

 ــ عدد املجموعات

املدى

طول املجموعة

=



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف44



45 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

3- اجلدول التاىل يبني درجات 100 تلميذ فى امتحان الريا �ضيات

املجموع 50 ــــ 40 ــــ 30 ـــــ 20 ـــــ 10 ـــــ املجموعات

100 10 20 30 25 15 التكرار

ار�ضم املنحنى التكرارى لهذه البيانات
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47 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى



الف�سل الدرا�سى الأول- مطابع روزاليو�سف48



49 كتاب الأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س البتدائى

الذين

الذين
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51 كتاب االأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س االبتدائى

متارين عامة  للمراجعة
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53 كتاب االأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س االبتدائى

طابًعا
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55 كتاب االأن�سطة واالتدريبات للريا�سيات لل�سف ال�ساد�س االبتدائى

جنيًهاجنيًها جنيًها
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اختبار
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اختبار

جنيًهاجنيًها
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اختبار
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اختبار
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اختبار
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7اختباراختبار اختبار
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7
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اختبار

جنيه
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